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چکیذُایاسهقزراتپژٍّطی

داًطگاُآساداسالهی 
بخصاٍلۺاّذافٍتعاریف 
هادُّ .۱سف اظ تسٍیي ایي ضیَُ ًبهِ تؼییي چبضچَثی ثطای اجطای غحیح زٍضُ زوتطی ترػػی زض توبهی
ٍاحسّبی زاًطگبُ آظاز اسالهی هیثبضس.
هادُ .۲ثطای ضػبیت اذتػبض ،تؼبضیف ظیط زض ایي ضیَُ ًبهِ ثِ وبض هیضٍز:
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

ٍ -1ظاضتٍ :ظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی است.
ٍ - 2ظاضتیي :هٌظَض ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍ ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىی است.
 - 3هَسسِ :زاًطگبّْب ٍ هَسسِ ّبی آهَظش ػبلی زٍلتی ٍ غیطزٍلتی است وِ زاضای هجَظ پصیطش زاًطجَی
زٍضُ زوتطی اظ ٍظاضت ّستٌس.
 -4زاًطگبُ :زاًطگبُ آظاز اسالهی است.
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ٍ -5احس زاًطگبّی :هٌظَض ٍاحسّب ٍ هطاوع زاًطگبُ آظاز اسالهی است.
 - 6زاًطىسُ :هٌظَض هجوَػِ ای اظ گطٍّْبی آهَظضی زض یه ٍاحس زاًطگبّی است.
 -7گطٍُ آهَظضی :هجوَػِ ای هتطىل اظ اػضبی ّیأت ػلوی وِ زاضای ترػع هطبثِ زض یه ضضتِ ػلوی
ّستٌس.
 -8زٍضُ زوتطی ترػػی :زٍضُ تحػیلی وِ پس اظ زٍضُ وبضضٌبسی اضضس یب زوتطی حطفِ ای آغبظ هیضَز ٍ
زاًطجَ طجك ثطًبهِ زضسی هػَة ،هسضن زوتطی زضیبفت هیوٌس.
 -9ضضتِ تحػیلی :یه ثطًبهِ آهَظضی وِ ثب هحتَا ٍ ضٍش ضٌبسی ذبظ ،زض لبلت ثطًبهِ زضسی اجطا هیضَز.
 - 10ثطًبهِ زضسی :هجوَػِ ثِ ّن پیَستِ ای اظ زضٍس ٍ فؼبلیتْبی ّط ضضتِ تحػیلی است وِ اّساف هطرػی
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ضا زًجبل هیوٌس.

ٍ - 11احس زضسی :زاًص ٍ هْبضتْبیی است وِ ثطای یبزگیطی زاًطجَ زض طَل یه ًیوسبل تحػیلی یب ظهبى
هؼبزل آى زض ًظط گطفتِ هیضَز.
 - 12زاًطجَ :فطزی وِ زض یىی اظ ضضتِ ّبی تحػیلی زٍضُ زوتطی ترػػی ،ثطاثط ضَاثط هؼیي پصیطفتِ ضَز ٍ
زض آى زٍضُ ثجت ًبم وٌس ٍ ثِ تحػیل اضتغبل ٍضظز.
 - 13زاًص آهَذتِ :فطزی وِ یىی اظ زٍضُ ّبی تحػیلی آهَظش ػبلی ضا ثب هَفمیت ثِ پبیبى ضسبًسُ ٍ ثطاثط
ضَاثط هؼیي ،هسضن تحػیلی آى زٍضُ ضا زضیبفت وٌس.
 - 14هطذػی تحػیلی :هست ظهبى هطرػی است وِ زاًطجَ ثطاثط ضَاثط هؼیي ٍ ثِ طَض هَلت ثِ تحػیل
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

اضتغبل ًساضز.
 - 15اًػطاف اظ تحػیل :فطآیٌسی وِ زض آى زاًطجَ ثِ طَض ذَز ذَاستِ اظ ازاهِ تحػیل ذَززاضی وٌس.
 – 16آهَظش حضَضی :ضیَُ ای اظ آهَظش است وِ زاًطجَ زض طَل زٍضُ تحػیل هلعم ثِ حضَض زض توبم
والسْبی زضسی ثػَضت توبم ٍلت هیجبضس.
 – 17وویتِ اضظیبثی جبهغ :هٌظَض وویتِ ای است وِ هسئَلیت ثطگعاضی اضظیبثی جبهغ ضا ػْسُ زاض هیثبضس.
 - 18اضظیبثی جبهغ :آظهًَی ترػػی است وِ پس اظ گصضاًسى ٍاحسّبی زٍضُ آهَظضی ،ثب ّسف اضظضیبثی
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تَاًوٌسی ّبی آهَظضی ٍ پژٍّطی زاًطجَ ثطگعاض هیضَز.
 - 19ضسبلِ :گعاضش هىتَة حبغل اظ یه فؼبلیت پژٍّطی زاًطجَی زٍضُ زوتطی ترػػی است وِ زض یه
ظهیٌِ هطرع اظ یه ضضتِ تحػیلی ٍ ثب ضاٌّوبیی استبز استبزاى ضاٌّوب ٍ استبز استبزاى هطبٍض تسٍیي هیضَز.
 - 20هسضس :ػضَ ّیأت ػلوی یب وسبًی وِ غالحیت تسضیس آًْب ثِ تأییس ٍاحس زاًطگبّی ضسیسُ ثبضس.
 - 21استبز ضاٌّوب :یىی اظ اػضبی ّیبت ػلوی زاضای هسضن زوتطی ترػػی است وِ هسئَلیت ضاٌّوبیی
زاًطجَ زض طَل زٍضُ زوتطی ضا ثِ ػْسُ زاضز.
 - 22استبز هطبٍض :یىی اظ اػضبی ّیبت ػلوی زاضای هسضن زوتطی ترػػی است وِ هسئَلیت هطبٍضُ زاًطجَ
زض اًجبم ضسبلِ زوتطی ضا ثِ ػْسُ زاضز.
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ّ - 23یبت زاٍضاى :هجوَػِ ای هتطىل اظ اػضبی ّیأت ػلوی است وِ هسئَلیت اضظیبثی ضسبلِ زاًطجَ ضا ثط
ػْسُ

زاضًس.

 - 24ضیَُ ًبهِ :ضیَُ ًبهِ اجطایی زٍضُ زوتطی ترػػی است.
 -25ضَضا :هٌظَض ضَضای تحػیالت تىویلی است وِ زض سطح زاًطىسٍُ/احس زاًطگبّی تطىیل هیضَز.
هطخصاتاستاد/استاداىراٌّواٍهطاٍر 
هادُ .۶استبز ضاٌّوب ثِ پیطٌْبز زاًطجَ ٍ اظ هیبى اػضبی ّیأت ػلوی ٍاحس هحل تحػیل ٍ ثاب هطتجاِ ػلوای
حسالل استبزیبضی ثب تبییس ضَضای گطٍُ آهَظضی تؼییي هیضَز .زاًطجَی زٍضُ زوتاطی ترػػای هجابظ اسات
ػالٍُ ثط استبز ضاٌّوبی اغلی ،استبز ضاٌّوبی زٍم ًیع ثب تبییس ضَضای گطٍُ آهَظضی ٍ ضػبیت ضَاثط تحػایالت
تىویلی زاًطگبُ زاضتِ ثبضس.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

تجػطُ  : 1استبز ضاٌّوب ثبیس حسالل سِ سبل سبثمِ تسضیس زض زٍضُ ّبی تحػیالت تىویلای زاضاتِ ،حاسالل زٍ
پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس زفبع ضسُ ضا ضاٌّوبیی وطزُ ثبضس ٍ حسالل زٍ همبلِ زض هجالت ػلوی هؼتجط (غیاط اظ
همبالت هسترطج اظ ضسبلِ ذَز) ثِ چبح ضسبًسُ ثبضس .استبز ضاٌّوبی زٍم اظ العام چبح زٍ همبلِ هستثٌی است.
تجػطُ  :2زض اثتسای سبل اٍل تحػیلی ّط زاًطجَ ،ثبیس استبز ضاٌّوب تؼییي ضاَز .تاب ظهابًی واِ اساتبز ضاٌّواب
اًتربة ًطسُ است هسیط گطٍُ" ٍظبیف استبز ضاٌّوب ضا ثِ ػْسُ هیگیطز.
تجػطُ  :3استبز (استبزاى) ضاٌّوب هیثبیست زض لبلت ظطفیت هجبظ ذَز السام ثاِ پاصیطش زاًطاجَ ًوبیٌاس .اگاط
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استبز ضاٌّوبی زٍم ذبضج اظ ٍاحس زاًطگبّی ثبضس ،آًگبُ ظطفیت وبهل ثطای استبز ضاٌّوبی اٍل هحبسجِ هیضَز.
تجػطُ  : 4اًتربة استبز استبزاى هطبٍض ،ثِ پیطٌْبز استبز ضاٌّوب ٍ تبییس ضَضای گطٍُ آهَظضای ،اظ ثایي اػضابی
ّیأت ػلوی ثب حسالل هطتجِ استبزیبضی ٍ زٍ سبل سبثمِ تسضیس زض زٍضُ ّبی تحػیالت تىویلای ،ضاٌّوابیی زض
پبیبى ًبهِ وبضضٌبسی اضضس هطتجط ثب ضضتِ تحػیلی زاًطجَ اهىبى پصیط است.
 ثط اسبس ًبهِ ضوبضُ //60649ظ 99/هَضخ  1399/11/25اٍلَیت اًتربة استبز ضاٌّوب/هطبٍض ثب اػضبی
ّیبت ػلوی ٍاحسّبی زاًطگبُ آظاز هیثبضس.

ضَابطٍهقزراتپژٍّطی 
هادُ .۲۱گصضاًسى هَفمیت آهیع اضظیبثی جابهغ ٍ تػاَیت طاطی پیطاٌْبزی ضسابلِ ضاطب الظم ثاطای ضاطٍع
غفحِ 3

فؼبلیتْبی پژٍّطی زض زٍضُ زوتطی ترػػی است.

تجػطُ :تؼساز ٍاحسّبی ضسبلِ حسالل  ٍ 18حساوثط ٍ 21احاس ثاَزُ واِ زاًطاجَ ثبیاس ٍاحاسّبی آى ضا زض ساِ
ًیوسبل تحػیلی (حساوثط ٍ 8احس ضسبلِ زض یه ًیوسبل) اًتربة ًوبیس.
هادُ .۲۲هَضَع ضسبلِ ططی پیطٌْبزی ضسبلِ) :زاًطجَ هَظف است پاس اظ اتوابم زٍضُ آهَظضای (گصضاًاسى
هَفمیت آهیع اضظیبثی جبهغ) پیطٌْبز ضسبلِ ذَز ضا ثب ّوبٌّگی استبز ضاٌّوب تؼیایي ٍ پاس اظ تػاَیت ضاَضای
گطٍُ آهَظضی ٍ ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطىسُ ٍاحس زاًطاگبّی ٍ پاس اظ تبییاس ّیابت زاٍضاى پیطاٌْبزی
ضسبلِ فؼبلیت پژٍّطی ذَز ضا آغبظ وٌس.
هادُ .۲۳زاًطجَ هجبظ است زض ظهبى تسٍیي ضسبلِ زوتطی ٍ ثطای ازاهِ فؼبلیتْابی پژٍّطای ذاَز ،زض هاست
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

هجبظ تحػیلی ثب ػٌَاى فطغت تحمیمبتی ثِ یىی اظ هَسسِ ّبی آهَظش ػبلی زاذلی یب ذبضجی سفط وٌس.
هادُ.۲۴زاًطجَ پس اظ تسٍیي ضسبلِ ٍ تبییس استبز ضاٌّوب ،ثِ ضطب وفبیت زستبٍضزّبی ػلوی ٍ پصیطش چبح
همبالت هسترطج اظ ضسبلِ هیتَاًس زض حضَض ّیبت زاٍضاى اظ ضسبلِ ذَز پیص زفبع/زفبع وٌس .تؼساز همبالت الظم
ثِ هٌظَض اًجبم اهَض پیص زفبع ،زفبع اظ ضسبلِ ٍ فبضؽ التحػیلی ػجبضتٌس اظ:
ا  -داوطجًیان غیش علًم اوساوی (علًم پایٍ،مُىذسی ي کطايسصی) یکی اص مًاسد ریل سا داضتٍ باضىذ:
الف  -یه همبلِ ًوبیِ ضسُ ثیي الوللی ثب ضزُ  Q1زض پبیگبُ JCR
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ة  -یه همبلِ ًوبیِ ضسُ ثیي الوللی زض پبیگبُ  JCRیب ثب ضتجِ ثٌسی  ٍ Q2ثابالتط زض پبیگابُ  ٍ SJRیاه همبلاِ
ػلوی -پژٍّطی هسترطج اظ ضسبلِ هَضز تأییس ٍظاضتیي یب ًططیبت زاضای ضتجِ ثٌسی زاًطگبُ آظاز هٌَب ثِ وست
 5اهتیبظ پژٍّطی هطبثك ثرطٌبهِ  10/79534هَضخ 1398/12/07
 oپیصدفاع :
ثطای پیص زفبع ،پصیطش/چبح یه همبلِ آی اس آی زاضای ضطیت تبثیط
هطتجِ  Q2یب  Q1الظم

)(JCR

یب یه همبلِ اسىَپَس ) (SJRثب

است.

 oدفاع :
ثطای زفبع ،پس اظ چبح همبلِ پیص زفبع ،ثبیستی وسطی اهتیبظ پژٍّطی همبلِ پیص زفبع اظ  ،5ثب اذص پصیطش
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همبلِ یب همبالت ثؼسی ثط اسبس جسٍل  2فطم  3ثرطٌبهِ ثرطٌبهِ  10/79534هَضخ  ٍ 1398/12/07ثرطٌبهِ
تىویلی  33038/30هَضخ  ،21/7/99ثِ ضطی ظیط تبهیي

گطزز.

 )1اگط زاًطجَیی ثطای پیص زفبع همبلِ
هیتَاًس زفبع ٍ تسَیِ

ISI Q1

( 7اهتیبظ) پصیطش ثگیطز ،پس اظ چبح ،ثب ّویي همبلِ

ًوبیس.

 )2اگط زاًطجَیی جْت پیص زفبع ،همبلِ  5( ISI Q2اهتیبظ) پصیطش ثگیطز ،ثطای زفبع ،چبح همبلِ اٍل ٍ
پصیطش یه همبلِ ػلوی پژٍّطی ًططیبت زاضای ضتجِ ثٌسی زاًطگبُ آظاز ،ثب ّط زضجِ
وفبیت هی وٌس .زاًطجَ پس اظ چبح همبلِ زٍم هی تَاًس تسَیِ حسبة

ای )(A+, A, B, C

وٌس.

 )3اگط زاًطجَیی جْت پیص زفبع ،همبلِ  ISI Q3یب هؼبزل آى  3/5( Scopus Q1اهتیبظ) پصیطش ثگیطز ،ثطای
زفبع ،چبح همبلِ اٍل ٍ پصیطش یه همبلِ ػلوی پژٍّطی ًططیبت زاضای ضتجِ ثٌسی زاًطگبُ آظاز ،ثب ضتجِ
Bیب ثبالتط وفبیت هیوٌس تب هجوَع اهتیبظات پژٍّطی زستبٍضزّبی ضسبلِ زض پیص زفبع ٍ زفبع ،ثِ
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

اهتیبظ حسالل  5ثطسس .پس اظ چبح همبلِ زٍم زاًطجَ هی تَاًس تسَیِ حسبة

وٌس.

 )4اگط زاًطجَیی جْت پیص زفبع ،همبلِ  ISI Q4یب هؼبزل آى  2/5( ، SCOPUS Q2اهتیبظ) پصیطش ثگیطز،
ثطای زفبع ،چبح همبلِ اٍل ٍ پصیطش یه همبلِ ػلوی پژٍّطی ًططیبت زاضای ضتجِ ثٌسی زاًطگبُ آظاز،
ثب زضجِ

+A

ًیبظ زاضز وِ پس اظ چبح همبلِ زٍم هی تَاًس تسَیِ حسبة وٌس .اگط ضتجِ همبلِ ػلوی

پژٍّطی زاًطگبُ آظاز(هَضز تبییس ٍظاضتیي) ،پبییي تط اظ
پصیطش همبلِ سَم

(ISI

+A

ثبضس ،زاًطجَ هَظف است ًسجت ثِ اضایِ

ثسٍى ایوپىت یب ثبالتط ،ػلوی پژٍّطی زاًطگبُ ّبی زٍلتی (ٍظاضتیي) ،ػلوی

پژٍّطی ًططیبت زاضای ضتجِ ثٌسی زاًطگبُ آظاز ثب ضتجِ  Cیب ثبالتط ،اسىَپَس  Q1یب ً )Q2یع السام وٌس تب
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وسطی اهتیبظ زستبٍضزّبی پژٍّطی ضسبلِ (زض هجوَع همبالت پیص زفبع ٍ زفبع) حسالل ثِ اهتیبظ 5
ثطسس.

 )5زاًطجَ ثطای وست حسالل  5اهتیبظ هَضز ًیبظ هجَظ زفبع ،العاهب ثبیستی ًسجت ثِ اذص پصیطش همبلِ
زٍم اظ هجالت ػلوی زاًطگبُ آظاز وِ زاضای زضجِ ػلوی پژٍّطی اظ ٍظاضتیي هی ثبضٌس ،السام ًوبیس وِ
زض ایي غَضت اضظیبثی تَغیفی ضسبلِ "ذَة" زض ًظط گطفتِ هی ضَز .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ اضظیبثی تَغیفی
ضسبلِ زاًطجَ ثط اسبس اهتیبظ وست ضسُ اظ زستبٍضزّبی پژٍّطی ضسبلِ اًجبم هی ضَز ،زاًطجَ هی
تَاًس ًسجت ثِ اذص پصیطش همبلِ سَم ثط اسبس جسٍل  2فطم  3السام


ًوبیس.

طجك ثرطٌبهِ ذطزاز  1400ثطای وست  5اهتیبظ پژٍّطی العام ثِ چبح همبلِ زض هجاالت زاًطاگبُ اظاز
ثطزاضتِ ضسُ است.

غفحِ 5

 - ۲داوطجًیان علًم اوساوی ي َىش:
یه همبلِ ػلوی -پژٍّطی (هسترطج اظ ضسبلِ هَضز تأییس ٍظاضتیي) ٍ یه همبلاِ ػلوای -پژٍّطای هساترطج اظ
ضسبلِ زض ًططیبت زاضای ضتجِ ثٌسی زاًطگبُ آظاز هٌَب ثِ وست  5اهتیبظ پژٍّطی هطبثك ثرطاٌبهِ 10/79534
هَضخ 1398/12/07
تجػطُ  :1زاًطجَیبى ػلَم اًسبًی ٍ ٌّط زض غَضت اضائاِ همابالت حابئع ضاطایط یىای اظ ثٌاسّبی الاف ٍ ة ًیاع
هیتَاًٌس اظ ضسبلِ ذَز زفبع ًوبیٌس.
تجػطُ  :2جبیگعیٌی ّط همبلِ ثب همبلِ ضزُ ثبالتط ثالهبًغ هیثبضس.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

تجػطُ  :3همبلِ ًوبیِ ضسُ ثیي الوللی ثب ضزُ  Q4لبثل جبیگعیٌی ثب همبلِ ػلوی -پژٍّطای (هساترطج اظ ضسابلِ)
هَضز تأییس ٍظاضتیي هیثبضس.
تجػطُ  :4زض غَضت چبح یه همبلِ ًوبیِ ضسُ ثیي الوللی یب ػلویپژٍّطی ٍظاضتیي (ثب ضػبیت ضَاثط ثٌس )1 ٍ 2
هسترطج اظ ضسبلِ ،زاًطجَ هی تَاًس اظ ضسبلِ ذَز زفبع ًوبیس .فبضؽ التحػیلی ٍی هٌَب ثِ چبح همبالت زیگط ثط
اسبس ضَاثط یبز ضسُ زض ایي هبزُ هیثبضس.
هادُ .۲۵تطویت ّیبت زاٍضاى زفبع اظ پیطٌْبز ضسبلِ (پطٍپَظال) ٍ ضسبلِ ػجبضت است اظ:
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 -1استبز یب استبزاى ضاٌّوب
 -2استبز یب استبزاى هطبٍض.
 -3سِ ًفط ػضَ ّیبت ػلویهترػع زض ضضتِ هطثَب ثب حسالل هطتجاِ اساتبزیبضی ٍ ثابالتط ثاِ ػٌاَاى زاٍض ثاِ
پیطٌْبز استبز (استبزاى) ضاٌّوب ٍ تبئیاس ضاَضای گاطٍُ آهَظضای ،ضاَضای تحػایالت تىویلای زاًطاىسٍُ/احاس
زاًطگبّی وِ الظم است یه ػضَ اظ زاذل گطٍُ آهَظضی ٍ زٍ ػضَ ذبضج اظ ٍاحس زاًطگبّی تؼییي ضًَس.
 -4یه ًفط اظ اػضبی ّیبت ػلویثب هطتجِ ػلویحسالل استبزیبض ثب تبئیس ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطىسُ ٍاحس
زاًطگبّی ثِ ػٌَاى ًوبیٌسُ ضَضا ٍ هسئَل ّیبت زاٍضاى ثطای ًظبضت ثط جلسِ زفبػیِ ضسبلِ زاًطجَ ٍ ثسٍى حك
ضأی ضطوت هیًوبیس.
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هادًُ .۲۶وطُ ضسبلِ زض هیبًگیي ول هحبسجِ ًویضَز ٍ اضظیبثی ثاط اسابس ویفیات ػلوای ،هیاعاى ًاَآٍضی،
چگًَگی زفبع اظ ضسبلِ ،یبفتِ ّبی پژٍّطی هسترطج اظ ضسبلِ ٍ ًحَُ ًگبضش آى غَضت هیپصیطز ٍ اضظضیبثی آى
ثِ ضطی شیل اًجبم هیضَز.
الف :هطزٍز (ووتط اظ  .)16ة :لجَل ثب زضجِ ذَة ( 16تب)99/17؛ ذیلی ذَة ( 18تب)99/18؛ ػبلی ( 19تب .)20
تجػطُ ً : 1وطُ ضسبلِ ،هیبًگیي ًوطُ استبزاى ضاٌّوب ٍ هطبٍض (غطفب یه ًوطُ) ٍ ًواطُ ّاط یاه اظ اػضابا ّیابت
زاٍضاى هیثبضس.
تجػطُ  :2چٌبًچِ ضسبلِ زاًطجَ «هطزٍز» اػالم ضَز ،ثٌب ثِ تطریع ّیبت زاٍضاى ،طی حساوثط یه ًیوسبل ،زض
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

سمف هست هجبظ تحػیل ثِ زاًطجَ اجبظُ زازُ هیضَز تب زٍثبضُ زض جلسِ زفبع ضاطوت ٍ اظ ضسابلِ ذاَز زفابع
وٌس.
تجػطُ  : 3زاًطجَیی وِ زض فطغت تؼییي ضسُ ًتَاًس اظ ضسبلِ ذَز ثاب زضجاِ لجاَلی زفابع وٌاس ،فماط گاَاّی
گصضاًسى ٍاحسّبی زضسی ثِ ٍی اػطبا هیضَز.
هادُ .۲۷تبضید زاًص آهَذتگی ،ضٍظ زفبع ٍ وست زضجِ لجَلی اظ ضسبلِ است.
بخصضطنۺضَابطٍهقزراتًظارتبزضیًَُاهِ 
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هادُ .۲۸چٌبًچِ زاًطجَ زض حیي تسٍیي ضسبلِ السام ثِ ترلف ػلوی (زستجطز ازثی ،جؼال ،تملات ،ضًٍَضات
ثطزاضی) وٌس ٍ ایي هَضَع طجك ضیَُ ًبهِ هػَة زاًطگبُ ثطای زاًطگبُ اثجبت ضَز ،هطابثك ثاب لاَاًیي ٍ آیایي
ًبهِّب ٍ زستَضالؼولّبی هػَة السام ذَاّس ضس.
تجػطُ :احطاظ ٍ اثجبت ترلف ػلوی زاًطجَ پس اظ اتوبم ضسبلِ ،هٌجط ثِ اثطبل هسضن تحػیلی ٍی ذَاّس ضس.
هادُ .۲۹زض هَاضز ظیط زاًطجَ اظ ازاهِ تحػیل زض زٍضُ زوتطی ترػػی هحطٍم هیضَز:
 -1هیبًگیي ول ًوطُ ّبی زضسی زاًطجَ (ثب ضػبیت تجػطُ  2هبزُ  )11ووتط اظ  16ضَز.
 -2زاًطجَیی وِ زض ظهبى تؼییي ضسُ (ثب ضػبیت تجػطُ  2هبزُ ً )26تَاًس اظ ضسبلِ ذَز ثب زضجاِ لجاَلی زفابع
ًوبیس.
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 -3هست هجبظ تحػیل زاًطجَ (ثبضػبیت هبزُ  )9ثِ پبیبى ثطسس.

 -4غالحیت ػلویزاًطجَ ثطای استوطاض فؼبلیت پژٍّطی پس اظ زٍ ثبض اضظیبثی جبهغ (ثب ضػبیت هبزُ  )20احاطاظ
ًطَز.
اًتطارًتایجعلوی 
ًطزیِعلویۺ ثِ توبم ًططیبت ٍظاضت ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی اطالق هیضَز وِ طی آییي ًبهِ ًططیبت ػلوی
ٍظاضت ػلَم ،ثِ ضوبضُ  11/25685هَضخ  98/2/9تحت ػٌَاى ًططیبت ػلوی هؼطفی ضسُاًس.
ًطزیِ علوی پژٍّطی ٍسارت بْذاضت ،درهاى ٍ آهَسش پشضکیۺ ثِ ًططیبت ػلوی هَضز تبئیس
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

وویسیَى ًططیبت ػلَم پعضىی ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍ آهَظش پعضىی اطالق هیضَز وِ زاضای ضتجِ ػلوی
پژٍّطی ّستٌس.
ویحَسٍیۺ ثِ ولیِ ًططیبت هؼتجط ػلویوِ هَضز تبئیس وویسیَى ًططیبت ػلوی هؼبًٍت پژٍّص
ًطزیاتعل 
حَظُ ّبی ػلویِ ثبضٌس ،اطالق هیضَز.
وی داًطگاُۺ ثِ ًططیبت زاًطگبُ آظاز اسالهیوِ ضتجِ ػلوی اظ ٍظاضتیي ضا وست
ًطزیات دارایاهتیاس عل 
ًىطزُاًس ،اهب زض اضظیبثی ًططیبت زاًطگبُ ،زاضای ضطایط زضیبفت اهتیبظ ضٌبذتِ ضسُاًس.
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ًطزیاتبیاعتبارً ،ططیبتی ّستٌس وِ ثِ زالیلی اظ لجیل فطایٌس زاٍضی ًبهطرع همبلِّب ،ػسم زاٍضی همبلِّب،
ػسم ٍجَز ّیأت تحطیطیِ ثب ترػع هَضَػی ًططیِ ،ػسم ضػبیت اذالق اًتطبضاتی ،فمساى سیبست Retract

همبالت ،پصیطش همبلِ زض ضضتِ ّبی هرتلف ثِ غَضت گستطزُ ،استفبزُ ًططیِ اظ آزضس پست الىتطًٍیىی
ضایگبى ٍ غیطآوبزهیه ،ػسم ٍجَز آضضیَ ًططیِ ٍ هَاضزی اظ ایي ًَع ،ثِ ػٌَاى ًططیِ ثی اػتجبض هؼطفی ضسُاًس.
ًطزیات جعلی ٍة سبیت ّبیی ّستٌس وِ ًبم ٍ اػتجبض ػلویًططیِ ای ضا جؼل هیوٌٌس .هؼوَالً ایي وبض ضا اظ
ططق ثجت زاهیي ) (Domainهطبثِ ثب ًبم ًططیِ اغلی ،زضج ػٌَاىٍ ٍ ISSN ،یژگی ّبی ظبّطی ٍة سبیت
ًططیِ اغلی یب لطاضزازى آضضیَ همبالت ًططیِ اغلی زض ٍة سبیت جؼلی اًجبم هیزٌّس .ثطذی اظ ًططیبت ثی
اػتجبض ٍ جؼلی زض آذطیي فْطست ّبی هٌتطط ضسُ تَسط ٍظاضتیي ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍجَز زاضًس .چبح همبلِ
زض ایي ًططیبت فبلس ّطگًَِ اضظش ثَزُ ٍ ثِ همبلِ ّبی هٌتطط ضسُ زض ًططیِ ّبی جؼلی ٍ ثی اػتجبضّ ،یچ گًَِ
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جبیعُ ٍ اهتیبظ تؼلك ًویگیطزًَ .یسٌسگبى هَظفٌس پس اظ اػتجبضسٌجی ًططیِ هٌترت ،همبلِ ذَز ضا ثِ
ًططیبت هؼتجط اضائِ ًوَزُ ٍ تٌْب ثِ فْطستّبی هَجَز اوتفب ًٌوبیٌس.

ًَیسٌسگبى هلعم ّستٌس ضوي تَجِ ثِ هفَْم سزقت ادبی ) ،(Plagiarismاظ اضسبل همبلِ ثِ ًبضطاى ٍ
ًططیبتی وِ ثِ اػتجبض آىّب اطویٌبى ٍجَز ًساضتِ یب هطىَن ثِ آزضس جؼلی ،فطایٌس زاٍضی ،پصیطش وَتبُ
غیطهؼوَل ،تٌَع غیطترػػی هَضَػبت همبالت ،ضٍیىطز غیطترػػی پصیطش همبلِ ثب هَضَع ًططیِ ،یب فبلس
هؼطفی ضٌبسٌبهِ ٍ ضظٍهِ اػضبی ّیأت تحطیطیِ ثبضٌس ،یب آى زستِ ًططیبت (ثِ جع ًططیبت ػلویٍظاضتیي ٍ JCR

) وِ ثب زضیبفت ّعیٌِ ًبهتؼبضف ًسجت ثِ چبح همبلِ السام هیوٌٌس ،اجتٌبة فطهبیٌس .ثِ هحض زضج ًبم ًططیِ یب
ًبضط زض فْطست پَیبی ًططیبت ٍ ًبضطاى ثی اػتجبض تَسط ٍظاضتیي یب زاًطگبُ ،همبالت هٌتطط ضسُ ٍ یب پصیطفتِ
ضسُ ٍ یب زض حبل اًتطبض آتی ایي ًططیبت ،توبم هعایبی لبًًَی ذَز ضا اظ زست زازُ ٍ ثسٍى ّطگًَِ استثٌبا هطزٍز
ضٌبذتِ ذَاٌّس ضس.
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

چاپهقاالتدرراستایًظامپایصآسادۺ 
بزًاهِ ّای علویۺ ثطًبهِ ّبیی وِ ثب هحَضیت هَضَػبت اٍلَیت زاض ٍ چبلص ّبی هلی ثطای ثؼضی اظٍاحسّبی زاًطگبّی تؼییي ضسُ اًس ٍ زض ثستط آى ّبً ،ظبهبت ٍ ثطًبهِ ّبی آهَظضی ،پژٍّطی ،فٌبٍضی ٍ ًَآٍضی
ٍ سبیط ًظبهبت زاًطگبُ ثب ّسف ایجبز ّن سَییّ ،ن افعایی ،وبضایی ٍ اثطثرطی ثیطتط زض ضفغ چبلص ّب ٍ هسبئل
هلی ،هَضز ثبظهٌْسسی ٍ اضتمب لطاض هیگیطًس.
ً-ظامپایص آسادۺ یه ًظبم جبهغ پژٍّطی است وِ ثِ ػٌَاى گبم اٍل استمطاض ثطًبهِ ّبی ػلویزض سطح
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زاًطگبُ آظاز اسالهیاجطایی ضسُ ٍ ثط اسبس آى ًظبم پژٍّص زاًطگبُ ثب اٍلَیت پژٍّص ّبی تحػیالت تىویلی
هَضز ثبظهٌْسسی ٍ اضتمب لطاض ذَاّس گطفت ٍ هرفف «پژٍّص اثطثرص یىپبضچِ ضجىِ ای زاًطگبُ آظاز اسالهی»
هیثبضس.
کویتِعلویۺ وویتِ ای است وِ ثِ ضیبست ضئیس ٍاحس پیططٍ یه ثطًبهِ ػلویٍ ثب ػضَیت تؼسازی اظ اػضبیّیأت ػلویهطتجط ثب آى ثطًبهِ ػلویٍ ّوچٌیي تؼسازی اظ فطّیرتگبى ،اًسیطوٌساى ٍ هسیطاى ثبتجطثِ حَظُ
سیبستگصاضی ػلن ٍ فٌبٍضی وطَض تطىیل هیضَز ٍ ٍظیفِ آى ّسایت ٍ ضاّجطی آى ثطًبهِ ػلوی است.
ًظامهَضَعاتۺ هجوَػِ ای جبهغ ،هٌسجن ٍ ّوبٌّگ اظ ظهیٌِ ّبی پژٍّطی است وِ ثط اسبس یه الگَیًظبم هٌس اظ چبلص ّبی هطثَب ثِ یه ثطًبهِ ػلوی ،زض جْت تؼطیف هسبلِ ّبی زاًطگبّی زض لبلت پبیبى ًبهِ
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ّبی وبضضٌبسی اضضس ،ضسبلِ ّبی زوتطی ٍ ططی ّبی پژٍّطی هطثَب ثِ آى ثطًبهِ ػلوی ،استرطاج ضسُ است.

ًَیسٌذُهقاالتهستخزجاسپایاىًاهِّاٍرسالِّایتحصیالتتکویلیۺ 
زض هَضز زضج ًبم ًَیسٌسگبى زض همبلِ ّبی هسترطج اظ پبیبى ًبهِ ّبی وبضضٌبسی اضضس ٍ زوتطای حطفِ ای ٍ
ضسبلِ زوتطای ترػػی ،وِ اظ ایي پس همبلِ ّبی هسترطج ًبهیسُ هیضَزً ،ىبت ظیط

العاهیاست:

 -1استبز ضاٌّوب یب هطبٍض حبئع ضطایط آئیي ًبهِ ّبی هطثَب ثِ ضاٌّوبیی ٍ هطبٍضُ پبیبى ًبهِ ّبی
وبضضٌبسی اضضس ٍ زوتطای حطفِ ای ٍ ضسبلِ زوتطای ترػػی زاًطگبُ آظاز اسالهیٍ هَضز تبئیس ٍظاضت
ػلَم ،تحمیمبت ٍ فٌبٍضی ٍیب ٍظاضت ثْساضت ،زضهبى ٍآهَظش پعضىی ثبضس.
 -2سمف ّوىبضی ایي گًَِ استبزاى هطبثك آئیي ًبهِ ّبی زاًطگبُ آظاز اسالهی ثبضس.
 -3زض همبلِ ّبی هسترطج ،آزضس ًَیسٌسُ همبلِ ثبیس ثط اسبس آئیي ًبهِ ّبی زاًطگبُ آظاز اسالهی زضج
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

ضَز ٍ ًبم هَسسِ هحل ذسهت استبز ضاٌّوب یب هطبٍض ًیع هیتَاًس زض ایٌگًَِ همبلِ ّب لیس ضَز.
زض همبلِ ّبی هسترطج اظ پبیبى ًبهِ یب ضسبلِ ،چٌبًچِ استبز ضاٌّوب (ًَیسٌسُ هسئَل) اظ ذبضج اظ
زاًطگبُ ػْسُ زاض ضاٌّوبیی پبیبى ًبهِ یب ضسبلِ زاًطگبُ ثبضس ،هیتَاًس پس اظ زضج ًبم زاًطگبًُ ،بم هحل
ذسهت ذَز ضا ًیع زضج ًوبیس.
تجػطُ :زضغَضتی وِ ثَزجِ پژٍّص اظ هحل زاًطگبُ آظاز اسالهیتبهیي ًویضَز ،تبثغ تفبّن ًبهِ هطتطن ثب
استبز/استبزاى ضاٌّوب ذَاّس ثَز.
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 -4زض همبلِّبی هسترطجًَ ،یسٌسُ اٍل زاًطجَ ٍ ثِ ًبم ٍاحس هحل تحػیل زاًطجَ ٍ استبز ضاٌّوب
ػْسُزاض هىبتجبت است.
ًَیسٌسُ هسئَل ) (Corresponding Authorفطزی است وِ ػْسُ زاض هىبتجبت ثب ًططیِ ٍ هسئَل تبئیس
هحتَای همبلِ استًَ .یسٌسُ هسئَل ثبیس ثب ػالهتی (هبًٌس *) زض هیبى سبیط ًَیسٌسگبى هطرع گطزز.
زض غیط ایي غَضت ًفط اٍل (ثِ جع زاًطجَ وِ ّوَاضُ ًَیسٌسُ ّوىبض تلمی هیضَز) ثِ ػٌَاى ػْسُزاض
هىبتجبت ضٌبذتِ ذَاّس ضس.
 -5زض ضسبلِ ّبی زوتطای ترػػی وِ زاضای  2استبز ضاٌّوب ّستٌس ،تػوین زضذػَظ هسئَل هىبتجبت
ثب تَافك استبزاى ضاٌّوب غَضت ذَاّس گطفت .ػالٍُ ثط زضج ًبم زاًطجَ ٍ استبز ضاٌّوب ،زضج ًبم استبز
هطبٍض ًیع ضطٍضی است .هگط آًىِ پیص اظ زفبع ،استبز هطبٍض اظ ازاهِ ّوىبضی اًػطاف وتجی زازُ ثبضس.
 -6زض هَضز آى زستِ اظ پبیبى ًبهِ ّبی وبضضٌبسی اضضس ٍ زوتطای حطفِ ای ٍ ضسبلِ زوتطای ترػػی وِ
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اظ اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبّْب ،هَسسِ ّب ٍ هطاوع پژٍّطی هؼتجط ضسوی (ثِ غیط اظ استبز ضاٌّوب ٍ

هطبٍض) استفبزُ هیضَز ،تػوین زض ذػَظ زضج ًبم ایي افطاز زض همبلِ ّبی هسترطج ثِ ػْسُ
استبز/استبزاى ضاٌّوب است ،اهب لجل اظ ثطگعاضی جلسِ زفبع ثبیس ثِ آگبّی هؼبٍى پژٍّص ٍ فٌبٍضی ٍاحس
هطثَطِ ثطسس.
ًَیسٌسگبى تٌْب ثبیس ًبم افطازی وِ زض تْیِ همبلِ ًمص زاضتِاًس ضا زض همبلِ زضج وطزُ ٍ اظ شوط ًبم
ًَیسٌسگبى اضبفی وِ زض اًجبم پژٍّص ًمطی ًساضتِاًس ذَززاضی ًوبیٌسّ .وچٌیي افطازی هبًٌس
هسئَالى آظهبیطگبُ ّب ٍ اضربغی وِ زض تطجوِ ،تْیِ هَازً ،مطِ ّب ،ػىسّب ٍ غیطُ ّوىبضی
زاضتِاًس ،زض لسوت تمسیط ٍ تطىط ثِ آًْب اضبضُ ضَز.
زض همبلِ ّبی هسترطج اظ پبیبى ًبهِ ّب ،ضسبلِ ّبی زوتطی ٍ ططی ّبی پژٍّطی وِ ثب ّعیٌِ زاًطگبُ
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

اًجبم هیضًَس ،زضج ًبم ًَیسٌسگبى غیطهػَة زض همبالت هوٌَع هیثبضس.
ً -7حَُ زضج ًبم ٍاحس ٍ زاًطگبُ آظاز اسالهیزض همبلِ ای اًگلیسی ثطای هثبل ثِ ضطی ظیط است:
Department of ...., Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
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ًحَُاًتخاباستادراٌّواٍثبتپزٍپَسالدرساهاًِپژٍّطیار 
 -1ایجاد حساب کاسبشی دس ساماوٍ پژيَطیاس ()https://ris.iau.ac.ir
 -۲اوتخاب استادان ساَىما/مطايس ي تاییذ آن تًسط ضًسای پژيَطی گشيٌ ،داوطکذٌ ي داوطگاٌ
مطابق سيال صیش:
• تىویل هطرػبت پیطٌْبزی زضذَاست هبًٌس هطوع زضیبفت وٌٌسُ ،ػٌَاى یب هَضَع پطٍپَظال ٍ ضطی پطٍپَظال
•اًتربة اسبتیس ضاٌّوب ٍ هطبٍض
زضایي هطحلِ هَاضز ظیط ثبیس
تَسط داوطجً اًجبم ضَز

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

زضایي هطحلِ هَاضز ظیط
ثبیس تَسط اساتیذ ساَىما
ي مطايس اًجبم ضَز

•ثبضگصاضی ضوبئن آهَظضی ٍ پژٍّطی الظم تَسط زاًطجَ

• هطبلؼِ زضذَاست تَسط استبز ضاٌّوب هطبٍض ٍ تبییس یب ضز زضذَاست تَسط اسبتیس

• ططی زضذَاست اسبتیس زوتطی زاًطجَ زض ضَضای ترػػی گطٍُ آهَظضی
•اضسبل زضذَاست اسبتیس زاًطجَثطای اػضبی ضَضای ترػػی گطٍُ
زضایي هطحلِ هَاضز ظیط • ثبضگصاضی ٍ تٌظین غَضتجلسِ ی ضَضای ترػػی گطٍُ آهَظضی ثطای زضذَاست ّبی هططی ضسُ زض ضَضای ترػػی گطٍُ
ثبیس تَسط ادمیه
گشيٌ اًجبم ضَز

• تبییس استبز ٍ اتوبم وبض ثطای زضذَاست ّبیی وِ هَضز تبییس لطاض گطفتِ اًس.
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• ططی زضذَاست اسبتیس زوتطی زاًطجَزض ضَضای پژٍّطی زاًطىسُ/هجتوغ
زضایي هطحلِ هَاضز ظیط
ثبیس تَسط ادمیه
داوطکذٌ/مجتمع اًجبم
ضَز

• اضسبل زضذَاست اسبتیس زاًطجَ ثطای اػضبی ضَضای پژٍّطی زاًطىسُ/هجتوغ
•ثبضگصاضی ٍ تٌظین غَضتجلسِ ی ضَضای پژٍّطی زاًطىسُ/هجتوغ ثطای زضذَاست ّبی هططی ضسُ زض ضَضا
• تبییس استبز ٍ اتوبم وبض ثبضی زضذَاست ّبیی وِ هَضز تبییس لطاض گطفتِ اًس.

• ططی زضذَاست اسبتیس زوتطی زاًطجَزض ضَضای پژٍّطی ٍاحس
• اضسبل زضذَاست اسبتیس زاًطجَ ثطای اػضبی ضَضای پژٍّطی ٍاحس
زضایي هطحلِ هَاضز ظیط
ثبیس تَسط ادمیه ياحذ
اًجبم ضَز.

• ثبضگصاضی ٍ تٌظین غَضتجلسِ ی ضَضای پژٍّطی ٍاحس ثطای زضذَاست ّبی هططی ضسُ زض ضَضا
• تبییس استبز ٍ اتوبم وبض ثطای زضذَاست ّبیی وِ هَضز تبییس لطاض گطفتِ اًس.

• زضذَاستْبیی زض ایي لسوت لطاض هی گیطًس وِ هَضز تبییس ًْبیی لطاض گطفتِ اًس.
تبییس اسبتیس اًجبم ضسُ
است.
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 -3باسگزاسی پشيپًصال ،دفاع اص پشيپًصال ،پیص دفاع ي دفاع مطابق سيال صیش:
بارگذاریٍدفاعاسپزٍپَسال
مشحلٍ  1پژيَطیاس دس گام ديم :ثبت ي تکمیل پشيپًصال ي باسگزاسی مستىذات آمًصضی
 - 1ثجت ٍ تىویل پطٍپَظال
 - 2ثبضگصاضی هستٌسات آهَظضی ضبهل فطم ّبی آهَظضی آظهَى جبهغ
 - 3ثبضگصاضی سبیط هساضن هَضز ًیبظ تَسط زاًطجَ زض ثرص ضوبئن
مشحلٍ  ۲پژيَطیاس دس گام ديم :بشسسی ي تائیذ پشيپًصال تًسط اساتیذ
زض ایي هطحلِ ثطضسی ،تبییس ٍیب ضز پطٍپَظال تَسط اسبتیس ضاٌّوب ٍ هطبٍض اًجبم هیضَز.
مشحلٍ  3پژيَطیاس دس گام ديم :بشسسی ي تاییذ پشيپًصال دس گشيٌ ي پیطىُاد َیات دايسان
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 -1ثطضسی ٍ تبییس پطٍپَظال زض ضَضای ترػػی گطٍُ (تٌظین غَضتجلسِ زض سبهبًِ العاهیاست).
 -2پیطٌْبز ّیبت زاٍضاى وِ طی تٌظین غَضتجلسِ اًجبم هیضَز.
 -3ثجت تبضید پیطٌْبزی زفبع اظ ططی ضسبلِ
 -4ثبضگصاضی هستٌسات هطثَب ثِ ًوطُ آظهَى جبهغ ًٍوطُ آظهَى ظثبى ٍ وبضًبهِ تحػیلی وِ ثجت ًبم تطم جبضی ضا
زاضتِ ثبضس.
مشحلٍ  4پژيَطیاس دس گام ديم :بشسسی ي تاییذ پشيپًصال دس ضًسای پژيَطی داوطکذٌ/مجتمع
 -1ثطضسی ٍ تبییس پطٍپَظال زض ضَضای پژٍّطی زاًطىسُ/هجتوغ
 -2تٌظین غَضتجلسِ (العاهیاست).
مشحلٍ  5پژيَطیاس دس گام ديم :بشسسی ي تاییذ پشيپًصال دس معايوت پژيَطی ياحذ ي صذيس ابالغیٍ
 -1ثطضسی ٍ تبییس پطٍپَظال زض ضَضای پژٍّطی ٍاحس( تٌظین غَضتجلسِ العاهیاست).
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 -2ثبضگصاضی غَضتجلسِ زفبع اظ پطٍپَظال (پس اظ ثطگعاضی جلسِ ی ضَضای ترػػی گطٍُ).
 -3ثجت ٍ تبییس تبضید زفبع اظ پطٍپَظال.
 -4غسٍض غَضتجلسِ زفبع اظ پطٍپَظال.
 -5غسٍض زػَتٌبهِ زفبع اظ پطٍپَظال.
 -6غسٍض اثالؽ زفبع اظ پطٍپَظال.
 -7زفبع اظ پطٍپَظال ٍ اذص وس – پیص زفبع یىسبل پس اظ تبضید زفبع اظ پطٍپَظال ٍ اذص ضسبلِ زض  3تطم

پیصدفاع 
مشحلٍ  6پژيَطیاس دس گام ديم :دسخًاست داوطجً بشای اعالم کفایت دستايسد علمی
زضذَاست زاًطجَ ثطای اػالم وفبیت زستبٍضز ػلویٍ ثبضگصاضی هَاضز ظیط:
 )1زضذَاست زاًطجَ
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 )2فبیل ًْبیی ضسبلِ
 )3فبیل وبهل همبلِ (چبح ضسُ یب پصیطش ضسُ)

 )4پصیطش همبلِ (زض غَضتی وِ همبلِ چبح ًطسُ ثبضس)
 )5گَاّی هَفمیت زض آظهَى جبهغ
ً )6وطُ ظثبى )(EPT
 )7گَاّی وفبیت ٍ فطم اضظضیبثی تَلیسات ػلوی
ً )8بهِ ضَضای ترػػی گطٍُ آهَظضی هجٌی ثط تبییس وفبیت زستبٍضزّبی پبیبى ًبهِ
 )9ثطگِ اغبلت سٌجی

)11

وبضًبهِ تحػیلی وِ ثجت ًبم تطم جبضی ضا زاضتِ ثبضس.

مشحلٍ  7پژيَطیاس دس گام ديم :تأییذ استاد ساَىما  /مطايس
تبییس استبز ضاٌّوب/هطبٍض ٍ تاییذ مستىذات ثبضگصاضی ضسُ تَسط زاًطجَ
مشحلٍ  8پژيَطیاس دس گام ديم :تأییذ کفایت علمیتًسط ضًسای تحصیالت تکمیلی داوطکذٌ  /ياحذ
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

تبییس وفبیت ػلوی تَسط ضَضای تحػیالت تىویلی زاًطىسٍُ/احس ٍ هَافمت ثب ثطگعاضی پیص زفبع ٍ تؼییي ضَضای
ترػػی
مشحلٍ  9پژيَطیاس دس گام ديم :بشسسی مذاسک ي تعییه تاسیخ پیصدفاع
ثطضسی هساضن ٍ تؼییي تبضید پیص زفبع
مشحلٍ  11پژيَطیاس دس گام ديم :تأییذ مذیش کل پژيَطی ساصمان مشکضی
تبییس ًْبیی تَسط هسیط ول پژٍّطی سبظهبى هطوعی

دفاع 
مشحلٍ  11پژيَطیاس دس گام ديم :آمادگی بشای دفاع داوطکذٌ/مجتمع
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 -1فطم آهبزگی ثطای زفبع اظ سبهبًِ ،اذص اهضبّبی الظم ٍ ثبضگصاضی فطم ّبی اهضبا ضسُ زض سبهبًِ تَسط زاًطجَ
 -2ثبضگصاضی ًسرِ تػحیح ضسُ ٍ ًْبیی ضسبلِ تَسط زاًطجَ
 -3ثبضگصاضی فطم گعاضش پیططفت  6هبِّ اٍل تَسط زاًطجَ
 -4ثبضگصاضی فطم گعاضش پیططفت  6هبِّ زٍم تَسط زاًطجَ
 -5ثبضگصاضی هستٌسات پژٍّطی الظم زض سبهبًِ تَسط زاًطجَ ضبهل:
مقالٍ چاپ ضذٌ پیص دفاع
مقالٍ چاپ ضذٌ ديم یا پزیشش معتبش مقالٍ ديم طبق بخطىامٍ 1411/13/17
 -6ثطضسی هساضن ٍ هستٌسات ثبضگصاضی ضسُ زض سبهبًِ تَسط ازهیي زاًطىسُ/هجتوغ
مشحلٍ  1۲پژيَطیاس دس گام ديم :تاییذ استاد ساَىما ي مطايس
زض ایي هطحلِ اسبتیس ضاٌّوب ٍ هطبٍض ًسرِ ًْبیی ضسبلِ زاًطجَ ضا هَضز هطبلؼِ لطاض هیزٌّس ٍ آى ضا تبییس هیوٌٌس.
مشحلٍ  13پژيَطیاس دس گام ديم :پیطىُاد دايس ي تاسیخ دفاع دس گشيٌ
 -1ثبضگصاضی غَضتجلسِ ضَضای ترػػی گطٍُ هجٌی ثط پیطٌْبز زاٍض
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 -2ثبضگصاضی غَضتجلسِ ضَضای ترػػی گطٍُ ثطای تبضید پیطٌْبزی زفبع
 -3زضج ثجت تبضید پیطٌْبزی زفبع تَسط ازهیي گطٍُ آهَظضی

مشحلٍ  14پژيَطیاس دس گام ديم :تعییه ي صذيس ابالغیٍ تاسیخ دفاع دس پژيَص داوطکذٌ
 -1اضسبل ضسبلِ ثِ زاٍضاى زاذلی ٍ ذبضجی
 -2تبییس ٍ ثجت تبضید ٍسبػت زفبع
 -3غسٍض اثالغیِ زفبع اسبتیس زاٍض
 -4غسٍض زػَتٌبهِ ّبی اسبتیس ضاٌّوب/هطبٍض ٍزاٍضاى جْت ضطوت زض جلسِ زفبع
 -5غسٍض غَضتجلسِ زفبع اظ ضسبلِ
مشحلٍ  15پژيَطیاس دس گام ديم :اسسال ومشٌ دفاع
 -1ثجت ًوطُ زفبع تَسط ازهیي ٍاحس
 -2ثجت ًوطُ همبلِ تَسط ازهیي ٍاحس
 -3ثبضگصاضی ًسرِ ًْبیی پبیبى ًبهِ/ضسبلِ ثؼس اظ اغالحبت جلسِ زفبع تَسط زاًطجَ
 -4اضسبل ثِ استبز ضاٌّوبی اٍل تَسط ازهیي ٍاحس
معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 -5تبییس ًسرِ ًْبیی پبیبى ًبهِ/ضسبلِ ثؼس اظ اغالحبت جلسِ زفبع تَسط استبز ضاٌّوب
 -6اضسبل ثِ هَلؼیت  16ثؼس اظ تبییس ًسرِ ًْبیی تَسط استبز ضاٌّوب
مشحلٍ  16پژيَطیاس دس گام ديم :اتمام کاس دس ساماوٍ پژيَطیاس
اتوبم وبض زض سبهبًِ پژٍّطیبض ٍ غسٍض هجَظ فبضؽ التحػیلی
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